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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dinamika lingkungan kerja penuh dengan berbagai tantangan, 

ancaman, dan hambatan bagi setiap individu. Dunia kerja menuntut adanya 

interaksi antara individu dengan lingkungan kerja itu sendiri, juga perlu 

disadari bahwa setiap individu dalam menjalankan aktifitas kerjanya, pasti 

akan berhadapan dengan apa yang disebut kendala, biasanya hal tersebut dapat 

berasal dari dalam dirinya (faktor intern), maupun berasal dari luar dirinya 

(faktor ekstern). Menghadapi hal semacam itu setiap individu dituntut untuk 

memiliki kemampuan dalam menghadapi setiap kendala secara profesional. 

Stres merupakan suatu kondisi keadaan dimana seseorang mengalami 

ketegangan karena adanya kondisi yang mempengaruhi dirinya. (Robbins, 

1996:223). Kondisi tersebut dapat diperoleh dari dalam diri seseorang maupun 

lingkungan diluar diri seseorang. Namun perlu diperhatikan bahwa suatu 

kondisi yang membuat stres seorang karyawan, belum tentu dapat membuat 

stres karyawan lain. Tekanan atasan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

mungkin menimbulkan stres bagi seorang karyawan, namun merupakan 

tantangan bagi karyawan lain. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka 

diperlukan manajemen yang baik yang mampu mengelola penggunaan sumber 

daya yang ada dalam perusahaan. Salah satu bidang manajemen yang penting 

adalah manajemen sumber daya manusia yang merupakan unsur yang penting 
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dan mutlak. Oleh karenanya segala usaha yang menginginkan adanya 

peningkatan kualitas output, harus berawal dari usaha perbaikan pada diri 

karyawannya. 

Usaha untuk memperbaiki sumber daya manusia agar dapat mencapai 

produktivitas yang lebih tinggi akan banyak mengalami kesulitan jika usaha 

tidak dibatasi atau diarahkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kebanyakan 

stres yang dialami para pekerja didalam masyarakat industri berasal didalam 

organisasi, bahkan stres yang berasal dari bidang lain juga mempengaruhi 

perilaku dan penampilan didalam organisasi. 

Hal-hal yang menjadi sumber stres atau penyebab stres pada diri 

seseorang disebut stressor. (Barnay dan Griffin, 1992:699). Stressor kerja 

adalah interaksi individu terhadap lingkungan didalam organisasi maupun 

diluar organisasi yang dirasakan dapat mempengaruhi karyawan terhadap 

pekerjaannya dimana kondisi yang dirasakan karyawan dalam situasi kerja 

bisa berupa ketidakjelasan peran, konflik peran, beban peran yang terlalu berat 

secara kualitatif maupun secara kuantitatif hubungan antar karyawan dan 

sebagainya yang semuanya itu mengakibatkan individu merasa tertekan dalam 

bekerja sehingga dapat mengganggu pekerjaan mereka. Adapun bentuk-

bentuk stressor kerja yang berasal dari luar perusahaan (stressor of the job) 

yaitu misalnya mengenai masalah-masalah keluarga, masalah ekonomi, beban 

keluarga, kepribadian dan masih banyak lagi yang merupakan stressor yang 

berasal dari luar perusahaan (Barnay dan Griffin, 1992, 689-699). 
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Salah satu bentuk fungsi dasar dari lembaga keuangan syari’ah adalah 

untuk mengelola risiko yang muncul dalam transaksi keuangan yang efektif. 

Selain itu juga menawarkan layanan keuangan dengan biaya yang lebih rendah 

dari lembaga keuangan konvenasional. Pada sisi yang lain munculnya risiko 

ketika terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil (output-come) dan hasil 

yang paling akhir ini tidak dapat diketahui. (Tariqullah dan Ahmed, 2008:51). 

Risiko dapat didefinisikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak 

diharapkan. Semua bisnis mengandung ketidakpastian  lembaga keuangan 

menghadapi jenis-jenis risiko yang secara alami muncul dari aktivitas yang 

telah dijalankan. Tujuan dari setiap lembaga keuangan adalah untuk 

memaksimalkan profit dan nilai tambah bagi pemegang saham dengan 

menawarkan berbagai bentuk layanan keuangan terutama dengan mengelola 

risiko yang terjadi dan hal tersebut juga terjadi pada lembaga keuangan 

syari’ah. 

Lembaga keuangan syari’ah dalam melakukan aktivitasnya 

operasionalnya memiliki berberapa perbedaan apabila dibandingkan dengan 

bank konvensional, dimana yang paling menonjol yaitu pada bank syariah 

tidak mengenal sistem bunga seperti bank konvensional pada umumnya. 

Kenyataan tersebut menjadikan bank syariah memiliki keunggulan dan 

menjadi pilihan bagi nasabah dalam mencukupi kebutuhan dananya. Selain itu 

bank syariah merupakan sistem perbankan yang masih baru dan menawarkan 

berbagai fasilitas dan kemudahan dalam bidang keuangan. Salah satu bank 
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syariah yang terdapat di Kabupaten Probolinggo adalah Bank Mandiri Syariah 

Cabang Probolinggo. 

Bank Mandiri Syariah Cabang Probominggo merupakan salah satu 

bank yang memiliki jangkaun wilayah pemasaran yang mencakup wilayah 

Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya. Dalam upaya peningkatan atas kinerja 

para karyawan maka pihak manajemen Bank Mandiri Syariah Cabang 

Probolinggo selalu berupaya untuk memberikan dukungan atas aktivitas yang 

dilakukan oleh karyawan. Adapun untuk mengetahui perbandingan target dan 

realisasi jumlah nasabah pada Bank Mandiri Syariah Cabang Probominggo 

tahun 2006 sampai 2010 yang secara lengkap disajikan pada tabel 1.  

Tabel 1.1 

 

Target dan Realisasi Jumlah Nasabah 

Pada Bank Mandiri Syariah Cabang Probolinggo  

Tahun 2006 Sampai 2010 

 
Tahun Target 

(Orang) 

Realisasi 

(Orang) 

Selisih 

Orang % 

2006 18.000 16.230 1.770 9,83% 

2007 19.000 17.778 1.222 6,43% 

2008 20.000 18.432 1.568 7,84% 

2009 22.000 21.050 950 4,31% 

2010 25.000 23.450 1.550 6,2% 

Sumber: Bank Mandiri Syariah Cabang Probolinggo  

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa selama tahun 2006 sampai 

2010 menunjukkan bahwa tingkat ketidak sesuaian atas pencapaian target 
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yang telah ditetapkan oleh Bank Mandiri Syariah Cabang Probolinggo 

menunjukkan adanya kecenderungan mengalami peningkatan. Kondisi 

tersebut dapat mengindikasikan adanya peningkatan atas pencapaian kinerja 

para karyawan dalam bekerja di perusahaan. Namun demikian selama lima 

periode tersebut para karyawan belum mampu mencapai atas target yang telah 

ditetapkan, sehingga dapat mengindikasikan para karyawan belum mampu 

memaksimalkan atas kinerjanya dalam bekerja di perusahaan. Selain itu Bank 

Mandiri Syariah Cabang Probolinggo. Kondisi tersebut terkait secara langsung 

dengan upaya para karyawan terkait stress kerja para karyawan di perusahaan. 

Stress kerja para karyawan Bank Mandiri Syariah Cabang Probolinggo 

terjadi karena tingginya target atau beban kerja yang harus dipenuhi oleh 

karyawan. Kondisi tersebut dibuktikan bahwa rata-rata target kerja untuk 

setiap karyawan rata-rata sebanyak 757 nasabah pada tahun 2010, kenyataan 

tersebut menjadikan beban kerja yang terlalu tinggi sehinga memicu 

terjadinya stress kerja. Pada sisi yang lain stress kerja juga terjadi karena 

adanya kepemimpinan yang ditetapkan oleh pihak manajemen lebih 

cenderung otoriter sehingga dapat memberikan beban terhadap para karyawan. 

Selain itu secara umum tekanan ekonomi juga menjadi pemicu terjadinya 

stress kerja, dimana pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga memberikan 

tekanan atau menyebabkan stress kerja yang berasal dari luar pekerjaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH STRESSOR 
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TERHADAP STRESS DAN KINERJA KARYAWAN PADA BANK 

MANDIRI SYARIAH CABANG PROBOLINGGO” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 

yakni: 

1. Bagaimana stresor karyawan Bank Mandiri Syariah Cabang Probolinggo? 

2. Bagaimana stress kerja karyawan Bank Mandiri Syariah Cabang 

Probolinggo? 

3. Bagaimana kinerja karyawan Bank Mandiri Syariah Cabang Probolinggo? 

4. Apakah stressor berpengaruh terhadap stress kerja karyawan Bank 

Mandiri Syariah Cabang Probolinggo? 

5. Apakah stress kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan Bank Mandiri 

Syariah Cabang Probolinggo? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah, agar penelitian ini terfokus pada 

permasalahan maka ruang lingkup pembahasan dititikberatkan pada masalah 

stres kerja yang meliputi  stres fisiologis, stres psikologis dan stres perilaku 

dan kinerja karyawan. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui stresor karyawan Bank Mandiri Syariah Cabang 

Probolinggo. 
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b. Untuk mengetahui stress kerja karyawan Bank Mandiri Syariah 

Cabang Probolinggo. 

c. Untuk mengetahui kinerja karyawan Bank Mandiri Syariah Cabang 

Probolinggo 

d. Untuk mengetahui stressor berpengaruh terhadap stress kerja 

karyawan Bank Mandiri Syariah Cabang Probolinggo. 

e. Untuk mengetahui stress kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan Bank Mandiri Syariah Cabang Probolinggo. 

2. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dalam melakukan penelitian ini memiliki beberapa 

kegunaan antara lain: 

a) Memberikan masukan pada perusahaan dalam usaha meningkatkan 

kinerja kerja karyawan yang diwujudkan dengan upaya pencegahan 

timbulnya kondisi stressor kerja yang mengganggu aktivitas para 

karyawan di perusahaan. 

b) Sebagai dasar untuk peneliti berikutnya di bidang manajemen 

sumber daya manusia khususnya pada permasalahan stress kerja dan 

kinerja karyawan. 

 


